
 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR21204 

 

วดัแชกงหมิว | ช้อปปิง้ยา่นจิมซาจุ่ย | สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ | วดักวนอ ู 

ชมโชว์น า้พ ุ| ช้อปปิง้หลอหวู ่| ถ่ายรูปท่ี Window of the World 

เที่ยวลัน้ล้า ฮ่องกง เซินเจิน้ 3 วัน 2 คืน 
 



 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)(HX768: 08.25-12.10)- เซินเจิน้-สวน
ดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิง้หลอหวู่-Window of the World 

05.30 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์   โดยมี
เจ้าหน้าที่ ... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768 
12.10 น. เดินทางถงึสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตัง้อยู่บนเกาะ
ลนัเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุ้ง จากนัน้น าท่านเดินทางผ่าน 

 เส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 
2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะ
ฮ่องกง   หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ ง
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส าคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..ท่านจะต้องลาก
กระเป๋าสมัภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  จากนัน้
เดินทางไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่สามารถซือ้ดอกไม้สตัว์เลีย้ง 
เคร่ืองหิน และอื่น ๆ ที่เก่ียวกับธรรมชาติ สวนแห่งนีย้ังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ให้ท่านเพลดิเพลนิกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิน้หรือหลอวู่ 
ซิตี ้ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปีแ้บรนด์เนมชื่อดังมากมาย  อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior 
Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ หลงัจากนัน้แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ Window of the World (ด้านนอก) เมืองจ าลองที่รวบรวมเอา
แลนด์มาร์กของแต่ละประเทศย่อสว่นไว้ด้วยกนัที่นี่ 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 8,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(HX768: 08.25-12.10)- เซินเจิน้-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิง้หลอหวู่- 
            Window of the World 
วนัที่ 2. ศนูย์หยก-ร้านยาสมนุไพร-ร้านยางพารา-วดักวนอ-ูพิพิธภัณฑ์เซินเจิน้-ชมโชว์น า้พุ 

วนัที่ 3. วดัหวงัต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลร่ี-อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)  
           (HX761:21.45-23.55) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2 ศนูย์หยก-ร้านยาสมนุไพร-ร้านยางพารา-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑ์เซินเจิน้-ชมโชว์น า้พ ุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสนิค้าพืน้เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคนที่
ท่านรัก                      

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสูว่ดักวนอ ูKuan Au Templeเป็นวัดที่ศกัด์ิสทิธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิน้เทพเจ้ากวนอเูป็นเทพสญัลกัษณ์แห่งความ

ซื่อสตัย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตญัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเร่ืองหน้าที่การงานสักการะขอพระและกราบ
ไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ SHENZHEN MUSEUM ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเซินเจิน้ 
ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจิน้ มีทัง้โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปิดให้เข้าชมมาตัง้แต่ปี 1988 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร เมนพูิเศษเป๋าฮือ+ไวน์แดง 
 ชมโชว์น า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น า้พุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุในเซินเจิน้ (ปิดทุกวนัจนัทร์) โชว์น า้พเุต้นระบ า

แห่งใหม่ของเซินเจิน้ ฉากหลงัเป็นเรือ Minghua  (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สดุหรูที่เป็นของประธานาธิบดี
ฝร่ังเศสส ซาร์ลเดอโกล ต่อมาปี 1973 ประเทศจีน ได้ซือ้ต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิน้อย่าง
ถาวร จนถงึปัจจบุนัได้มีการน าโชว์น า้พ ุแสง สเีสยีง ให้ท่านชมอย่างใกล้ชิด 

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



วันที่ 3 
วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกงหมิว-ร้านจิวเวลร่ี-อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)-
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) (HX761:21.45-23.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารโรงแรมที่พกั 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ท่านจะต้องลากกระเป๋าสมัภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  น าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สดุของฮ่องกงในเร่ือง
การออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซือ้ได้ในราคาพิเศษ !! และน าท่านเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจีนต่างๆ 
จากนัน้น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ ริเร่ิมในการศึกษาลทัธิเต๋า
จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัด์ิสทิธ์ิเป็นหนึง่ในวัด
ที่โด่งดงัที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึน้ชื่อในการดแูลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่น าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ 
ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาด
ใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม 

 
จากนัน้เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ที่มีความศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสร้างขึน้เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ถึงบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแช
กงได้ท าวีระประวัติไว้ ท าให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกังหนัลม
เพราะเชื่อว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนพูิเศษ ห่านย่าง 
 ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ช้อปปิง้ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ 

ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเลน่ Toy r'us ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   
                               *รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศัย* 

 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัที่จดุนดัพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
21.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 



23.55 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ : เที่ยวลัน้ล้า ฮ่องกง เซินเจิน้ 3 วัน 2 คืน BY HX 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที่ 27-29 กรกฏาคม 62 12,999 15,999 15,999 15,999 4,000 

วนัที่ 03-05 สงิหาคม 62 8,999 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัที่ 10-12 สงิหาคม 62 12,999 15,999 15,999 15,999 4,000 

วนัที่ 17-19 สงิหาคม 62 8,999 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัที่ 24-26 สงิหาคม 62 9,999 12,999 12,999 12,999 3,000 

วนัที่ 07 - 09 กนัยายน  62 8,999 11,999 11,999 11,999 4,000 

วนัที่  21-23 กนัยายน 62 9,999 12,999 12,999 12,999 3,000 

วนัที่  28-30 กนัยายน 62 9,999 12,999 12,999 12,999 3,000 

วนัที่  19-21 ตลุาคม  62 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 

วนัที่  26-28 ตลุาคม  62 9,999 12,999 12,999 12,999 3,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินค่าทวัร์แล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอัตโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
ค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 
 



ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากน้ัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

